
 

Η Αξεηή, ε αδειθή ηνπ ήξσα, ραξαθηεξίδεη ην ζέαηξν όπνπ εγθαζίζηαληαη νη 

πξόζθπγεο «θνπθιόζπηην», όηαλ επηζθέπηεηαη θάπνηνο ηνλ αδειθό ηεο θξύβεηαη ζην 

κπανύιν, θνηκάηαη ζην κπανύιν, θνβάηαη ηε ζηηγκή πνπ ν αδειθόο ηεο δελ ζα ηελ 

έρεη αλάγθε θαη ζα ηελ μεράζεη, απηναπνθαιείηαη «Άξηει», θάπνηε εμαθαλίδεηαη, ελώ 

θαλείο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αδειθό ηεο λα ηε βξεη, γηαηί θαλείο δελ ηελ έρεη 

δεη.  

Η Αξεηή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είρε ράζεη ηε δσή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ δύν αδειθώλ θαη άιισλ εθαηνληάδσλ πξνζθύγσλ λα ζσζνύλ 

επηβηβαδόκελνη ζε έλα πινίν. Ο Δξόζνο ηειηθά θαηάθεξε λα ζσζεί θαη λα 

απνβηβαζηεί ζηελ Ειιάδα βξίζθνληαο θαηαθύγην ζε έλα ζέαηξν. Ο Δξόζνο, γηα λα 

κελ ληώζεη κνλαμηά ζην ζεσξείν όπνπ θαηνηθνύζε θαη επεηδή δελ ήζειε λα απνδερηεί 

ην γεγνλόο όηη δελ ζα μαλαέβιεπε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζπλέρηζε λα δεη κε ηελ 

ςεπδαίζζεζε όηη ε Αξεηή ήηαλ αθόκα δσληαλή. Ο Δξόζνο, ινηπόλ, θαληαδόηαλ όηη ε 

Αξεηή ραξαθηήξηζε ην ζέαηξν όπνπ δνύζαλ θνπθιόζπηην ιόγσ ησλ πνιιώλ θαη 

κηθξώλ δσκαηίσλ. Η ζπκπεξηθνξά ηεο ήηαλ αιιόθνηε αθνύ πεξλνύζε ηηο κέξεο θαη 

ηηο λύρηεο θνπινπξηαζκέλε ζε έλα κηθξνζθνπηθό κπανύιν. Ο Δξόζνο αξρηθά 

πξνβιεκαηίδεηαη κε ηελ πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά ηεο αδειθήο ηνπ αιιά ζηε ζπλέρεηα 

δείρλεη λα ηε ζπλεζίδεη. Μηα κέξα δελ ηε βξίζθεη θιεηζκέλε κέζα ζην κπανύιν∙ ε 

Αξεηή έρεη εμαθαληζηεί! Ο αδειθόο ηεο αξρίδεη ακέζσο ηελ αλαδήηεζε, όκσο … 

θαλείο δελ έρεη δεη. Η Αξεηή «δνύζε» κόλν ζηε θαληαζία ηνπ αδειθνύ ηεο, ν νπνίνο 

θνβόηαλ κήπσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ηελ μερλνύζε. Ο Δξόζνο θαίλεηαη λα 

ζπλαηζζάλεηαη πσο ε ιεζκνληά ηειηθά ζεκαίλεη ζάλαηνο ησλ αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ. 

Η εμαθάληζή ηεο έκκεζα ππνδειώλεη όηη ην κηθξό αγόξη αξρίδεη λα απνδέρεηαη ηελ 

απώιεηά ηεο. Η απνδνρή, άιισζηε, είλαη ην πξώην βήκα, γηα λα μεπεξάζεη θαλείο έλα 

ζιηβεξό γεγνλόο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο τίτλοσ του βιβλίου «Το αγόρι ςτο κεωρείο» αναφζρεται ςε ζνα προςφυγόπουλο 

τον Δρόςο,  ο οποίοσ ηει ςε ζνα κζατρο μαηί με άλλουσ χιλιάδεσ πρόςφυγεσ. Η 

ςυγγραφζασ με τον ςυγκεκριμζνο τίτλο κζλει να τονίςει τισ κακουχίεσ που 

υπζςτθςαν  ανιλικα  παιδιά, ενιλικεσ και θλικιωμζνοι,  προςπακώντασ να ςωκοφν 

από τθν ολοκλθρωτικι καταςτροφι τθσ πατρίδασ τουσ. Επιπροςκζτωσ, 

υπογραμμίηει το γεγονόσ ότι οι Ελλαδίτεσ δεν αντιμετώπιςαν τουσ πρόςφυγεσ με 

ςυμπόνια και κατανόθςθ, αλλά με περιφρόνθςθ και ρατςιςτικι ςυμπεριφορά. 

Τζλοσ, ςτον  τίτλο του βιβλίου χρθςιμοποιεί τθ λζξθ «κεωρείο» που δείχνει ότι οι 

πρόςφυγεσ βρικαν ςτζγθ ςε ζνα κζατρο, τονίηοντασ με τον τρόπο αυτό τθν 

ακλιότθτα  των ςυνκθκών ηωισ των προςφφγων. 

 

 

 

 


